Arruda dos Vinhos
junho/julho 2015
TORNEIO DE FUTSAL

Destaque

No dia 8 de julho realizou-se um torneio de futsal inter-turmas que permitiu o convívio dos alunos e que marcou o encerramento do ano
letivo. Todos saíram vencedores num jogo marcado pelo fairplay e companheirismo. Parabéns aos participantes.

PARTICIPAÇÂO NA FEIRA DE ODIVELAS
Alunos e formadores participaram na feira de Odivelas,
onde esteve patente um Projeto Tecnológico, o parque
de estacionamento automático, uma execução dos alunos
do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica e
Automação de Computadores, turma 400.
Este projeto, que mereceu a atenção dos visitantes,
consiste num parque de estacionamento que faz a
contagem de lugares através de sensores, tem cancelas
com contagem automática e sensores de incêndio.

Visitas de estudo
No dia 16 de junho, numa visita de estudo organizada pela professora Joana Segurado no âmbito da disciplina de Português, os alunos
de 1.º ano dos Cursos Profissionais de Técnicos Auxiliares de Saúde, de Técnicos de Eletrónica, Automação e Computadores
e de Técnicos de Multimédia, turmas 429, 430 e 431, passaram o dia em Sintra onde tiveram oportunidade de conhecer a riqueza
patrimonial e natural da Quinta da Regaleira.
Durante a manhã realizaram-se vários percursos de forma autónoma, quer em grupos quer utilizando mapas, produzindo-se também
textos descritivos sobre os diferentes espaços do local. No período da tarde, alunos e professores participaram numa visita guiada, que
permitiu ficar a conhecer inúmeras curiosidades relativas à história daquele património. Foi uma visita muito proveitosa.

Os alunos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde (turma 429) e de Técnico de Eletrónica e Automação de Computadores
(turma 430) realizaram uma visita de estudo ao AdventurPark, no Jamor, Algés.
Realizaram o Mega Circuito que é composto por 44 atividades de Arborismo, divididas em 4 baterias de obstáculos, que acabam sempre
com um slide de 200 m.
Os alunos aceitaram e participaram no desafio e aventuraram-se no meio de uma densa floresta, subiram a 12 metros de altura passeando
na copa das árvores, cruzando pontes de corda, túneis suspensos, deslizaram em slides de 200 metros sobre a paisagem e voaram
como o Tarzan, num passeio de emoções fortes.

Boas
Férias!
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